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ورَ  َمنْ  بَاّلِل َوَنُعوذُ  َوَنْسَتْغَفُرُه، َوَنْسَتَعينُهُ  َنْحَمُدُه، ّلِلَ َ احلَْمدَ  إن    َفَل  ّلِلُا ََيَْدهَ  َمنْ  َأْعََملَنَا، َسيَِّئاَت  َوَمنْ  َأْنُفَسنَا ُُشُ

يَك  َل  َوْحَدهُ  اّلُِل إَل   إََلهَ  َل  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلُه، َهاَدَي  َفَل  ُيْضلَْل  َوَمنْ  َلُه، ُمَضل   ًدا َأن   َوَأْشَهدُ  َلُه، َُشَ  َصّل   َوَرُسوُلهُ  َعْبُدهُ  ُُمَم 

 .َوَسل مَ  آلَهَ  َوَعَّل  َعَلْيهَ  اّلُِل

َا َيا﴿ ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيه  [.٢٠١:َعْمَران آل]﴾ ُمْسلُِمونَ  َوَأْنُتمْ  إِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِ  َحقَّ  اهللَ اتَّ

َا َيا﴿ ُقوا النَّاُس  َأُّيه ُكمُ  اتَّ ُقو َونَِساءً  َكثرًِيا ِرَجاًل  ِمنُْهَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنَْها َوَخَلَق  َواِحَدة   نَّْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَّ  اَواتَّ

 [.٢:النَِّساء]﴾ َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللـهَ  إِنَّ  َواألَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اهللَ

َا َيا﴿ ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيه  َرُسوَلهُ وَ  اهللَ ُيطِعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفرْ  َأْعَمَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصلِْح *  َسِديًدا َقْوًل  َوُقوُلوا اهللَ اتَّ

 [.٠٢-٠٠:األَْحَزاب]﴾ َعظِيًم  َفْوًزا َفازَ  َفَقْد 

ا  :َبْعدُ  َأم 

د   َهْدُي  اهلَْدَي  َوَخْيَ  اللـَه، َكَتاُب  احَلَديَث  َأْصَدَق  َفإَن    ا،ُُمَْدَثاُتَ  األُُمورَ  َوَُش   َوَسل َم، آلَهَ  َوَعَّل  َعَلْيهَ  اللـهُ  َصّل   ُُمَم 

 .الن ارَ  َف  َضَلَلة   َوُكل   َضَلَلٌة، بَْدَعة   َوُكل   بَْدَعٌة، ُُمَْدَثة   َوُكل  

ا  :َبْعُد  َأمَّ

 فإنْ يات، التحسيناحلاجيات أو فاملعايص منها صغائر ومنها كبائر، وُيعرف ذلك بكوهنا واقعًة ف الرضوريات أو 

وإن وقعت ف التحسينيات فهي أدنى رتبًة بل إشكال، وإن وقعت ف  ،كانت ف الرضوريات فهي أعظم الكبائر

 رتبتني.الاحلاجيات فمتوسطٌة بني 

لْت وأيًضا فإن الرضوريات إذا  ن، وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الديف التأثي دت عّل مراتب جوُ ُتؤمِّ

لنفس اباملحافظة عّل الدين تبيح التعرض ، والدمَ  ولذلك ُتستصغر حرمة النفس ف مجب حرمة الدين، فيبيح الكفرُ 

 لقتل واإلتلف ف األمر باجلهاد دفاًعا عن الدين.ل

 النفس مبيٌح للقصاص، فالقتُل بخلف العقل ومرتبة العقل أو املال ليست كمرتبة النفس، أل ترى أن قتَل 

 واملال، وكذلك سائُر ما بقي.

 فيها أيًضا، فليس قطُع اليد كالذبح، وليس اخلدُش كقطع اليد. وعند النظر ف مرتبة النفس تتباين املراتُب 
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لدينا ُفقدت اختلت احلياة ف ا لولناس الدينية أو الدنيوية بحيث هي التي تتوقف عليها حياُة ا :الرضورياُت 

 وفات النعيم وحل العقاُب ف اآلخرة.

، هي: الدين، والنفس، والعقل  ، والنسل، واملال.وتنحرص ف املحافظة عّل مخسة أمور 

هي التي حيتاج إليها الناس لرفع املشقة ورفع احلرج عنهم، وإذا ُفقدت ل ختتل بفقدها حياتم كَم  :واحلاجيات

 رٌج ومشقة ل يبلغان مبلغ الفساد املتوقع ف فقد الرضوريات.بل يصيبهم من فقدها حيقع ف النوع األول، 

ألخذ ا وإىل الراجحات لالعقوما تألفه بل يرجع إىل  ،سابقنيهي ما ل يدخل ف النوعني ال :والتحسينيات

ف العادات  املناهجذلك قسُم مكارم األخلق ورعاية أحسن  وجيمعُ  ،بمحاسن العادات وما تقتضيه املروءات

 واملعاملت.

 ف الرضوريات اخلمس هو الدين، واحلفاُظ عليه مبيٌح للن
 
اجلهاد  ب ففس، أل ترى أن الدين قد رغ  فأوُل يشء

 عن املال وما دونه. ف سبيل اّلِل وف املحافظة عّل دين اّلِل ببذل النفس ف سبيل اّلِل فضًل 

ما  واألرواح، والذي يتابع ُج هَ فالدين أول يشء وأوله باملحافظة عليه، وُيراق ف سبيل ذلك الدماء، وُتبذل املُ 

به احلزُن من مجيع أقطاره؛ ألنك تسمع أن قريًة  م  هذا العرص واألوان ينتابه األسى كله وُيلَ حيدُث لدين اإلسلم ف 

 كاملًة ف ُمافظة  متامخة  قد دخل نصُف أهلها ف التشيع والنصُف الباقي ُيراوح، قد يدخل قريًبا.

كندرية روا شيعًة ف ُمافظة اإلسواملرء يتابع أنه تم رصد ما يزيد عّل عرشين ألف  من املسلمني من أهل السنة صا

 ف اخلفاء. يدورُ عَم كان معلنًا قبل وعَم ل ُيعلن ول ُيدرى عنه يشٌء؛ ألن مثله إنَم  وحدها.. هذا فضًل 

وهل بلغت املسألة إىل حد التسطيح  ؟!!احلفاظ عّل الدين هو من هذا الذي حيدث ألهل السنة ف أرض الكنانة

إل قولون: ل إله إهنم ي؛ فعةّلِل وللرسول ولإلسلم بالزعم بأنه ل فرق بني السنة والشي وهو ف حقيقته خيانةٌ  ؟!املعيب

 أولئك..األمُر كذلك فليس عّل السني املسلم من بأس  ول تثريب إن صار مع  ، وما دامَ اّلِل

ُل ف ك ما كان عليه من تشيعه ورفضه ويدخيرت -إل عّل سبيل الندرة النادرة-ه شيعًيا ف الوقت الذي ل جتد في

ريض -حابه وبأص -وسلم وآله صّل اّلِل عليه-الذين يقتدون بالنبي  عةاإلسلم الصحيح عّل طريقة أهل السنة واجلَم

 ..ايقتدون هبؤلء مجيعً  -رضوان اّلِل عليهم-ومنهم آُل البيت  -ريض اّلِل تعاىل عنه-ومنهم عيلٌّ  -اّلِل تعاىل عنهم
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ر فيه الشيعُة أصحاَب ف  ن إل ثلثة، ويزعمون أهنم ارتدوا ع -صّل اّلِل عليه وسلم-الرسول  الوقت الذي ُيكفِّ

ق سبعة  من فو -رب العاملني-، وقد برأها اّلِل -رضوان اّلِل عليها-نا دين اإلسلم العظيم، ويرمون عائشة املطهرة باخلَ 

 إىل غي ذلك من معتقداتم.َأْرَقَعة 

إىل الشيعة عن طريق هذا الزحَف من أهل السنة إىل الشيعة  -بل التقرُب -ر أن يتم هذا التقارُب فبلغ األم

َ رْ الروافض مُ   ولصالح َمن؟ لصالح الشيطان الرجيم. ..ني ف عقائدهم وأحضاهنمَت

 رَ سطف، قيقةاحلعّل  -تعاىل-أطلعه اّلِل  -وهو من علَمء النجف ي  وَ املوَس  حسنيهو -هذا عاملٌ من علَمء الشيعة 

 رمحه اّلِل-قول ، ي«ّلِل ثم للتاريخ» بـ ، وهو املشهور بني املسلمني«شف األرسار وتربئة األئمة األطهارك» بـ كتاًبا ُعرف

 وليق -إْن كان قد ُقتَل كَم زعموا، وعافاه اّلِل إْن كان ثابًتا عّل ما عاد إليه من املذهب احلق مذهب أهل السنة واجلَمعة

 بن إىل عبداّلِل بن سبإ  اليهودي، فهؤلء الروافض دينهم دين عبداّلِل بدئهإنَم يؤول ف  دين الشيعة وأنه ف بيان حقيقة-

 :يوَ وَس املُ  يقول حسني -د عّل املسلمني دينهمفَس عى اإلسلم ظاهًرا من أجل أن يُ اد  ف ، وعبداّلِل بن سبإ كان َيودًياسبإ  

شخصية ومهية ل حقيقة هلا، اخرتعها أهل السنة من أجل الطعن  إاهلل بن سبأن عبد  -معارش الشيعة-إن الشائع عندنا »

 اهـ .«بالشيعة ومعتقداهتم، فنسبوا إليه تأسيس التشيع، ليصدوا الناس عنهم وعن مذهب أهل البيت

إن ابن سبأ خرافة  عن ابن سبأ فقال: -وهو من كبار علمئهم-طاء ف الغِ حمّمد احلسني آل كاِش  سألُت »قال: 

 اهـ .«عىل آل البيت األطهار، فينبغي للعاقل أن ل يشغل نفسه هبذه الشخصيةمنهم  اوضعها األمويون والعباسيون حقًد 

يف الصفحة األربعني والصفحة احلادية  «أصل الشيعة وأصوهلا»بـ يف كتابه املعروف - ولكني وجدُت »قال: 

أما عبد اهلل بن سبأ الذي » :-طاءآل كاِشف الغِ - قالجود هذه الشخصية وثبوهتا حيث ما يدل عىل و -واألربعني

 اهـ .««مجعها تعلن بلعنه والرباءة منهون الشيعة به، فهذه كتب الشيعة بأقُ ِص لْ ونه بالشيعة أو يُ قُ ِص لْ يُ 

ذا  قلنا همقال: إن -(يعني املؤلِّف)- ول شك أن هذا ترصيح بوجود هذه الشخصية، فلم راجعته يف ذلك»قال: 

عىل أنه ليس »قويل املذكور بقويل بعده: اّتبعُت هذه التقية وَأْتَبْعُت تقية، فالكتاب املذكور مقصود به أهل السنة، وهلذا 

 .«نواملجومن البعيد رأي القائل أن عبد اهلل بن سبأ وأمثاله كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر 

صية أنكر فيه وجود شخ «عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى»مرتىض العسكري كتابه  -(كذا قال)- ف السيدوقد ألّ 

 ة يف تقديمه لكتاب العسكري املذكور.يَّ نِ غْ اد مُ وَ حمّمد َج  اابن سبأ، كم أنكرها أيًض 
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دثوا حتوعبد اهلل بن سبأ هو أحد األسباب التي ينقم من أجلها أغلب الشيعة عىل أهل السنة. ول شك أن الذين 

 ل الشيعة عليهم ألجل اخلالف معهم.و  عَ عن ابن سبأ من أهل السنة ل حيصون كثرة ولكن ل يُ 

نجد أن ابن سبأ شخصية حقيقية وإن أنكرها علمؤنا أو  -(يعني كتب الشيعة)- بيد أننا إذا قرأنا كتبنا املعتربة

 بعضهم. وإليك البيان:

فبلغ  -عن ذلكاهلل تعاىل -ويزعم أن أمري املؤمنني هو اهلل  ،عي النبوةيّد أن عبد اهلل بن سبأ كان »: عن أيب جعفر

 يف يلقفدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان قد أُ  -(يعني علًيا ريض اّلِل عنه)- ذلك أمري املؤمنني

 قد سخر منك الشيطان، فارجع عن ويلك -(يعني علًيا ريض اّلِل عنه)- : نبي، فقال أمري املؤمننيي أنت اهلل وأّن  وعِ رُ 

ه، فكان تهواإن الشيطان اس، فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال: هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثالثة أيام

 .«ه ذلكوعِ ي يف رُ لقِ يأتيه ويُ 

  أمري املؤمنني، وكان واهلللّ علعن اهلل عبد اهلل بن سبأ، إنه ادعى الربوبية يف أمري املؤمنني »وعن أيب عبد اهلل أنه قال: 

يقولون فينا ما ل نقوله يف أنفسنا نربأ إىل اهلل منهم، نربأ إىل اهلل  ا، الويل ملن كذب علينا، وإن قومً اهلل طائعً  اعبًد 

 اهـ.««منهم

 ، وهناك روايات أخرى.ّشِّ  للكَ  «معرفة أخبار الرجال»قال ذلك ف 

لٌّ ع قه أمري املؤمنني ملعون، حرَّ  غال  »وقال:  «سبأ الذي رجع إىل الكفر وأظهر الغلوعبد اهلل بن »: اِّنه قَ وقال املامَ »

 . اهـ««أنه نبييزعم إله، و ابالنار، وكان يزعم أن عليً 

 .«تنقيح املقال ف علم الرجال»ذكَر ذلك ف 

وهم أصحاب عبد اهلل بن سبأ،  -عز وجل-أهنا فرض من اهلل بو ،السبئية قالوا بإمامة عل»: يّ تِ ْخ وبَ وقال النه »

 ،أمره بذلك -ريض اهلل عنه- اإن عليً ثمن والصحابة وتربأ منهم وقال: وكان ممن أظهر الطعن عىل أيب بكر وعمر وع

 حبكم أهل يدعو إىل فأخذه عّل فسأله عن قوله هذا، فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه: يا أمري املؤمنني أتقتل رجاًل 

 . اهـ««ه إىل املدائنوليتك والرباءة من أعدائك؟ فصريَّ  البيت وإىل

ف إثبات وجود عبداّلِل بن سبإ وف أن أصل املقالت  -إن شاء اّلِل جل وعل-هذه بعُض النصوص ويأيت سواها 

 أي عبداّلِل بن سبإ من الطعن ف ذ، وكذلك ما نجم من-ريض اّلِل عنه-التي تقول هبا الشيعة من وجود جزء إهلي ف عيل 
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ل - إىل هذا اليهودي عبداّلِل بن سبإ أن ذلك يعود ف مبدئه -ريض اّلِل عنهم-والصحابة  وعائشةبكر وعمر وعثَمن 

 .-فيه مغرس إبرة اّلُِل مَ حَ رَ 

 وكان يقول وهو عىل افأسلم وواىل عليً  اوحكى مجاعة من أهل العلم أن عبد اهلل بن سبأ كان ُّيوديً »قال املوسوي: 

بمثل  -ريض اهلل عنه- ُّيوديته يف يوشع بن نون بعد موسى عليه السالم هبذه املقالة، فقال يف إسالمه يف عل بن أيب طالب

 . اهـ«..-عليه السالم-القول بفرض إمامة عل  رَ هَ ن َش ذلك، وهو أول مَ 

ن خالف الشيعة: إن أصل فمن هنا قال مَ  ،دائهءة من أعوأظهر الربا..»، -ريض اّلِل تعاىل عنه-هم يقولون ذلك 

 . اهـ«الرفض مأخوذ من اليهودية

أصل الرفض مأخوٌذ من اليهودية، والنص عّل الوصية أو اإلمامة ف عيل مأخوٌذ من اليهودية، ؛ فوهو كذلك

اليهودي الذي ادعى اإلسلم ظاهًرا ودخل اإلسلم ليفسد اإلسلم عّل أهله، فكان ما كان من  ذلك وكذا ما قال به

رباب، فكان ب األوالزعم بتحريفهم لكتاب ر تكفيَيمإىل حد  -صّل اّلِل عليه وسلم-الطعن ف أصحاب رسول اّلِل 

سبإ ، فأصُل ما عندهم من العقائد راجٌع إىل هو راجٌع ف مجلته وتفصيله إىل هذا اليهودي عبداّلِل بن ، وما كان من ذلك

 اليهودية.

بد السبئية أصحاب عبد اهلل بن سبأ، وهو ع»يف معرض كالمه عن السبئية:  يّ م  قال سعد بن عبد اهلل األشعري القُ »

ومها من أجل  أسود وابن ِسّ رْ وساعده عىل ذلك عبد اهلل بن َخ  -)وليس كذلك!!(- داِّنّ مَ اهلَ  يّ بِ اِس اهلل بن وهب الرَّ 

 . اهـ«أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن عىل أيب بكر وعمر وعثمن والصحابة وتربأ منهم

 له. «قرَ املقالت والفَ »جتد ذلك ف 

إذا فرغ أحدكم من الصالة فلريفع يديه إىل السمء » :-ريض اهلل عنه-قال أمري املؤمنني  الصدوق: وقال» قال:

رفع يديه إىل ي بكل مكان؟ قال: بىل، قال: فلمَ  -عز وجل-، فقال ابن سبأ: يا أمري املؤمنني أليس اهلل «ب يف الدعاءَص نْ ويَ 

 السمء؟

َمِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ ﴿فقال: أو ما تقرأ:   !موضعه؟ من ب الرزق إلطلَ [، فمن أين يُ 22 ]الذاريات: ﴾َويِف السَّ

 . اهـ«السمء -عز وجل-ما وعد اهلل  وموضعه
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، وعّل احللول والحتاد، وهذا -كَم ترى-، وفيه النص  عّل وحدة الوجود «ن ل حيرضه الفقيهمَ »هذا ف كتاب 

 أيًضا من أصوهلم.

: لٌّ عأنت أنت، وجعل يكررها، فقال له وذكر ابن أيب احلديد أن عبد اهلل بن سبأ قام إىل عل وهو خيطب فقال له: »

 . اهـ«قوم كانوا معه عىل رأيه َذ ِخ اهلل، فأمر بأخذه وأُ ، فقال: أنت ؟ن أناويلك مَ 

 لبن أي احلديد. «ُشح هنج البلغة»ذلك ف 

ن، ، فنفاه عل إىل املدائا: أنت اإلله حقً -ريض اهلل عنه-قال عبد اهلل بن سبأ لعل » اهلل اجلزائري: ةُ مَ عْ قال نِ و»

  اهللريض- قول يف يوشع بن نون ويف موسى مثل ما قال يف علة يفأسلم، وكان يف اليهودي اكان ُّيوديً  إنه :وقيل

 اهـ.««عنه

 للجزائري. «األنوار النعَمنية»هذا ف 

ق، رَ متنوعة بعضها يف الرجال وبعضها يف الفقه والفِ من مصادر معتربة  -(يقول املوسوي)- ذه سبعة نصوصه»

شخصية اسمها عبد اهلل بن سبأ، فال يمكننا بعد نفي وتركنا النقل عن مصادر كثرية لئال نطيل كلها تثبت وجود 

ري نه إله، وهذا يعني أن أمإ :عىل قوله فيه اقد أنزل بابن سبأ عقابً  -ريض اهلل عنه-أمري املؤمنني  وأنّ  اوجودها خصوًص 

 اهـ .«وجوده رعبد اهلل بن سبأ وكفى بأمري املؤمنني حجة فال يمكن بعد ذلك إنكابقد التقى  -ريض اهلل عنه- املؤمنني

 :يلنستفيد من النصوص املتقدمة ما »قال املوسوي: 

 ف بالسبئية.عرَ ي بقوله، وهذه الفرقة تُ نادِ إثبات وجود شخصية ابن سبأ ووجود فرقة تنارصه وتُ 

فأظهر اإلسالم، وهو وإن أظهر اإلسالم إل أن احلقيقة أنه بقي عىل ُّيوديته، وأخذ يبث  اابن سبأ كان ُّيوديً  نّ وأ

 سمومه من خالل ذلك.

نه هو الذي أظهر الطعن يف أيب بكر وعمر وعثمن والصحابة، وكان أول من قال بذلك، وهو أول من قال بإمامة وأ

، وأنه نقل هذا القول عن اليهودية، وأنه -وسلمصىل اهلل عليه - حممد  النبي َوِِصّ وهو الذي قال بأنه  عل،أمري املؤمنني 

 .-بزعمه والهمن وهم الصحابة ومَ -من أعدائهم  وتربًؤالوليتهم،  ألهل البيت ودعوةً  ما قال هذا إل حمبةً 
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إنكارها، وهلذا ورد التنصيص عليها وعىل  لوحقيقة ل يمكن جتاهلها شخصيٌة إذن شخصية عبد اهلل بن سبأ 

ة، ومصادرنا املعتربة، ولالستزادة يف معرفة هذه الشخصي -)يعني كتب الشيعة(- يف كتبنا -)يقول املوسوي(- وجودها

 :-)يقول ذلك املوسوي(- انظر املصادر اآلتية

، قاموس الرجال للتسرتي، دائرة املعارف املسمة بمقتبس األثر ل  الرجال للحِ وللثقفي، رجال الطوس،  الغاراُت 

التحرير والرجال لبن داود، و، ألمحد بن طاووسلألعلمي احلائري، الكنى واأللقاب لعباس القمي، حل اإلشكال 

طالب  مناقب آل أيبو ،بيلدِ جامع الرواة للمقدس األرْ و، ِشّ رْ فَ نقد الرجال للتَّ وائي، بَ هْ جممع الرجال للقَ وللطاووس، 

 . اهـ«األنوار ملحمد بن طاهر العامل ةُ مرآو، َأْوَشبلبن شهر 

نص ت -)يعني: مصادر الشيعة(- من مصادرنا امن عرشين مصدرً  فهذه عىل سبيل املثال ل احلرص أكثرُ »قال: 

نفي  ة وغريمها يفيَّ نِ غْ اد مُ وَ َج حمّمد وكلها عىل وجود ابن سبأ، فالعجب كل العجب من فقهائنا أمثال املرتىض العسكري 

 اهـ .«وجود هذه الشخصية، ول شك أن قوهلم ليس فيه شء من الصحة

البيت  آلوبه ف عيل  يقولونالشيعة يعوُد ف أصوله إىل اليهودية، وأن ما  أن دينَ  اآلن،رة فهذا من األصول املقر  

بدًءا  هُ قَ تَ إنَم فَ  -صّل اّلِل عليه وآله وسلم-إنَم هو منقوٌل بنصه وفصه من اليهودية، وأن الطعن ف أصحاب رسول اّلِل 

إىل غي ذلك من تلك الطامات التي أسسها ذلك اليهودي ألولئك الشيعة  ،ظاهًرا اإلسلمَ ذلك اليهودي الذي ادعي 

 .األنجاس ليكوَن ذلك هلم دينًا

س هلم من عدو عّل احلقيقة سوى أهل السنة، إهنم ل ُيعادون اليهود ول ُيعادون النصارى، ول ُيعادون ولي

 الوثنيني كَم سيأيت من كلمهم، وإنَم عدوهم عّل احلقيقة هم أهُل السنة.

يار أهل السنة وخلراب د ،من أجل أن ُتراق الدماء حتى تصَي أهناًرا !!السنة ُيقادون كالشياة إىل املذبح أهُل و

 ملصلحة َمن؟!! مصلحُة الشيطان الرجيم. .وبث ذلك الرشك ف أرجائها

ف بيان نظرة الشيعة إىل أهل السنة، كانوا قديًَم يقولون: اعرْف عدوَك، فأما إذ صار اليوم هذا - قال املوسوي

ًما عّل أهل السنة،  املغفلني  ، عندكل أحد من أهل اإلسلم ًما عّلقد  ومُ  اناَصً مُ ا وصار ناَصً العدو ولًيا وُمقد 

وهم  ،ليكون هذا اخلراب ف عقائد املسلمني ،بتلوا هبمألهل مرص أن يُ  -رب العاملني-الذين أراد اّلِل !! واحلمقى

 ..-ول يدرونالشياة إىل املذبح من حيث يدرون كيساقون 
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وأقوال فقهائنا  -)يعني: كتب الشيعة(- ملعتربةعندما نطالع كتبنا ا»: -ف بيان نظرة الشيعة إىل أهل السنة- يقول

 «ةامَّ العَ » وجمتهدينا نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسمء: فسموهم

 وا!!ُس )حتس  - !!هرِ بُ يف دُ  معارش الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذياًل  ، وما زال العتقاد عند«باِص وَ النَّ »وسموهم 

 ؛«يف قرب أبيك ي  ن  ُس  مُ ظْ عَ »له يف الشتيمة قال له:  ظَ لِ غْ وإذا شتم أحدهم اآلخر وأراد أن يُ  ،-وا يا أهَل السنة!!(ُس حتس  

ني لو اغتسل التي تقتيض بأنه درجة الني يف نظرهم إىل وذلك لنجاسة السه  ر وملا ذهبت عنه هُ ألف مرة ملا طَ السه

 اهـ.«نجاسته

 نجسٌة عند هؤلء األنجاس األرجاس.ألن عينه 

)يقول املوسوي، وهو من علَمء النجف كَم مر، وقد خترج ف احلَْوَزة، وكان أبوه من - أذكرُ  ما زلُت و»قال: 

إىل  للخري احمبً  اق املدينة، وكان والدييف أحد أسو اغريبً  التقى رجاًل  والدي أنّ ما زلُت أذكُر  -علَمئهم أيًضا، يقول:(

اء وكنت ، وجلسنا للسمر بعد العشفأكرمناه بم شاء اهلل ،عندنا يف تلك الليلة اضيفً  لَّ ُح ليَ  ؛حد بعيد، فجاء به إىل دارنا

يف أول دراستي يف احلوزة، ومن خالل حديثنا تبني أن الرجل سني املذهب ومن أطراف سامراء جاء إىل  اوقتها شابً 

عليه  بالرحيل، فعرض مَّ تلك الليلة، وملا أصبح أتيناه بطعام اإلفطار فتناول طعامه ثم هَ النجف حلاجة ما، بات الرجل 

لفراش أمر والدي بحرق ا ناشكر الرجل حسن ضيافتنا، فلم غادرفيف سفره،  إليه من املال فلربم حيتاج اوالدي مبلغً 

)يقول -، اوهذا اعتقاد الشيعة مجيعً  ،لعتقاده بنجاسة السني اجيًد  االذي نام فيه وتطهري اإلناء الذي أكل فيه تطهريً 

 .فقهاءنا قرنوا السني بالكافر واملرشك واخلنزير وجعلوه من األعيان النجسة إنّ إذ  -املوسوي(

 :للرضا فقد روى الصدوق عن عل بن أسباط قال: قلُت  أهل السنة، ب الختالف معووج اتفقوا عىل وهلذا

 ائِت ال: ق)يعني: من الشيعة(  ن أستفتيه من مواليك؟من معرفته، وليس يف البلد الذي أنا فيه مَ  اًد أجد بُ ل و حيدث األمر

 .«أخبار الرضا عيون» .فخذ بخالفه فإن احلق فيه بيشء  )وهذا الفقيُه ُسنِّي(  البلد فاستفته يف أمرك فإذا أفتاك فقيهَ 

 املخالفون ألعدائنا، فمن مل ،املسلمون ألمرنا، اآلخذون بقولناشيعتنا »وعن احلسني بن خالد عن الرضا أنه قال: 

 .«الفصول املهمة» قال ذلك ف .«يكن كذلك فليس منا

 . اهـ««ن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غريناكذب مَ »وعن املفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: 
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 يعتقدون احلق ف خلفويستفتوهنم و ،يشاوروهنم وخيالفوهنم ؛فالشيعُة من عقائدهم خمالفُة أهل السنة

 .يعتقدون خلفهمفإجاباتم، 

 طريقتهم. ويوافق -(يعنون أهل السنة)- ويعتقدون عدم جواز العمل بم يوافق العامة»

صادق لمن ذلك قول ا، واألحاديث يف ذلك متواترة فقال: «وسائل الشيعة»وهذا باب عقده احلر العامل يف كتابه 

 ،فذروه أخبارهمذلك ، فم وافق -)يعني عّل أخبار أهل السنة(- عرضومها عىل أخبار العامةايف احلديثني املختلفني: 

 وما خالف أخبارهم فخذوه.

ما  وقال: .خذ بم فيه خالف العامة: وقال إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فخذوا بم خالف القوم.: وقال الصادق

 ،هول هم عىل شء مما أنتم في -)يعني أهل السنة(- : ما أنتم واهلل عىل شء مما هم فيه،وقال ففيه الرشاد. خالف العامةَ 

ا، غرينا، وإن من وافقنا خالف عدون اّتباعيف  ةً رَيَ : واهلل ما جعل اهلل ألحد ِخ قالو شء. يففخالفوهم فم هم من احلنيفية 

 ومن وافق عدونا يف قول أو عمل فليس منا ول نحن منه.

 يف احلديثني املختلفني: خذ بم خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه. قول العبد الصالحو

وا بم يوافق : إذا ورد عليكم خربان متعارضان فانظروا إىل ما خيالف منهم العامة فخذوه، وانظروقول الرضا

 أخبارهم فدعوه.

 . اهـ«: واهلل ما بقي يف أيدُّيم شء من احلق إل استقبال القبلةوقول الصادق

ذلك  داعالقبلة، وأما ما  من يشء من احلق إل استقباَل  -يا أهل السنة-ما بقي ف أيديكم  ففي عقائد الشيعة أنه

 فليس من احلق ف يشء.

قد جتاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض املتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا  هناإ: عن هذه األخبار ره قال احلُ »

: واعلم أنه يظهر من هذه األحاديث املتواترة بطالن أكثر القواعد األصولية املذكورة يف كتب قال .واحد خربُ 

 اهـ.«العامة

 .«مةالفصول امله» قال ذلك ف كتابه:
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 أي مع-إنا ل نجتمع معهم  اهلل اجلزائري: قال نعمةُ ؛ مع السنة عىل شءل جيتمعون أهنم »الشيعُة يعتقدون: 

 نيقولون: إن رهبم هو الذي كان حممد نبيه وخليفته مِ  أن أهل السنةعىل إله ول عىل نبي ول عىل إمام، وذلك  -السنة

 بعده أبو بكر.

ر ليس نبيه أبو بك إن الرب الذي خليفةُ ل نقول هبذا الرب ول بذلك النبي، بل نقول:  -)يعني الشيعة(- ونحن

 . اهـ«نبينابربنا ول ذلك النبي 

ف  نورٌ » :ابب ف املجلد الثاين، ف الصفحة الثامنة والسبعني بعد املائتني، ف ،«النعَمنيةاألنوار »قال ذلك ف: 

 .-يعني أهَل السنة- «والعلة التي من أجلها جيب األخذ بخلف ما تقوله العامة اإلمامة،حقيقة دين 

دري أت :قال أبو عبد اهللرفعه قال:  يّ ائِ َج عن أيب إسحاق األرْ  فقال: «علل الرشائع»الصدوق هذا الباب يف  عقَد »

 فقلت: ل ندري. مرتم باألخذ بخالف ما تقوله العامة؟أُ  ملَ 

 ؤمننيون أمري املإلبطال أمره. وكانوا يسأل مل يكن يدين اهلل بدين إل خالف عليه األمة إىل غريه إرادةً  افقال: إن عليً 

 س.من عندهم ليلبسوا عىل النا اعن اليشء الذي ل يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضًد 

 ها هنا سؤاٌل:ويتبادر 

 قال:أجيب علينا أن نأخذ بخالف قوهلم؟  ،يف مسألة ما -)أي مع أهل السنة(- لو فرضنا أن احلق كان مع العامة

 فهو -خمطًئاوإن كان -بخالف قوهلم  اآلِخَذ ألن  ؛فقال: نعم جيب األخذ بخالف قوهلمباقر الصدر مرة أجابني حممد 

 اهـ .«-عىل افرتاض وجود احلق عندهم يف تلك املسألة-أهون من موافقتهم 

ىل اجليل تد إإن كراهية الشيعة ألهل السنة ليست وليدة اليوم، ول ختتص بالسنة املعارصين بل هي عميقة َت»

أبو ذر واملقداد وسلمن، وهلذا روى  :هم، ما عدا ثالثة منهم -ريض اهلل عنهم- أعني الصحابةَ األول ألهل السنة 

سلمن املقداد بن األسود و :إل ثالثة -وسلمصىل اهلل عليه -كان الناس أهل ردة بعد النبي »عن أيب جعفر قال:  يّ نِ يْ لَ الكُ 

  . اهـ««يفارِ الفارس وأبو ذر الغِ 

 ، ف املجلد الثامن، ف الصفحة السادسة واألربعني بعد املائتني.«روضة الكاف»جتد هذا ف 

هم املقداد بن  :ارتدوا عن اإلسلم وكفروا بعد موت رسول اّلِل إل ثلثة وهو نٌص عندهم عّل أن الصحابة

 األسود وسلَمن الفاريس وأبو ذر الغفاري.
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 م؟كُ تِ لَّ هم أفضل الناس يف مِ  لو سألنا اليهود: من»

 موسى. أصحاُب لقالوا: 

تُِكمولو سألنا النصارى: من هم أفضل الناس يف   ؟ِملَّ

 حواريو عيسى. لقالوا:

 ولو سألنا الشيعة: من هم أسوأ الناس يف نظركم وعقيدتكم؟

 .-سلم، وريض اهلل عنهمصىل اهلل عليه و-حممد  أصحاُب  لقالوا:

وبالذات أبو بكر وعمر وعثمن وعائشة  ،لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم االناس تعرًض  إن أصحاب حممد هم أكثر

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وحفصة زوجتا النبي 

)وهو مما يتخذه الشيعُة ف الطواف دعاًء وهم يطوفون بالبيت، يلعنون أبا - :قريش يف دعاء صنميّ  وردَ  لذلك

-يهم م وطاغوتيهم، وابنتهِ يْ تَ بْ وجِ  -يعنون أبا بكر  وعمر-صنمي قريش اللهم العن  -بكر وعمر وابنتيهَم، ويقولون(

 . اهـ«.. إىل آخر ذلك-عائشة وحفصة

 .-ل َرَحَم اّلِل فيه َمْغَرَز إبرة-اهلالك  ي  نَ يْ مَ اخلُ ، ومما قرره هلم أئمتهم، وآخرهم مما هو عندهم ف كتبهم

 كل حالصب صالة بعد يقوله اخلميني وكان -)يقول املوسوي(- املعتربة الكتب يف عليه منصوص دعاء وهذا»

 .يوم

مد رمحه اهلل وصىل عليه، قال حم»فقال:  ،عند أيب عبد اهللعن محزة بن حممد الطيار أنه قال: ذكرنا حممد بن أيب بكر 

 ؟ا فعلَت مَ  قال: أوَ ك، عُ بايِ يدك أُ  ُاْبُسطْ من األيام:  ابن أيب بكر ألمري املؤمنني يومً 

 .«يف النار -يريد أبا بكر أباه-أيب  وأنّ ض طاعته، فرتَ أشهد أنك إمام مُ  قال:وقال: بىل، فبسط يده، 

من أنفسهم، وأنجب النجباء من أهل بيت  يٌب جِ ما من أهل بيت إل وفيهم نَ »قال:  عن أيب عبد اهلل وعن شعيب

 .«سوء حممد بن أيب بكر

  . اهـ««بداء يف دبره ل ُّيدأ إل بمء الرجال اعمر بن اخلطاب كان مصابً  إن» فقال نعمة اهلل اجلزائري: ،رمَ وأما عُ 
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 ف املجلد األول، ف الصفحة الثالثة والستني. «ةاألنوار النعَمني»عليه من اّلِل ما يستحقه. ذكَر ذلك ف 

عىل غرار اجلندي املجهول  امشهًد  «نيي فِ باغِ »سمى يف منطقة تُ  -)يقول املوسوي(-واعلم أن يف مدينة كاشان »

الفارس املجوس قاتل اخلليفة الثاّن عمر بن اخلطاب، حيث أطلقوا عليه ما معناه  فيه قرب ومهي أليب لؤلؤة فريوز  

شجاع الدين هو لقب أطلقوه عىل أيب لؤلؤة لقتله عمر بن اخلطاب، وقد  وباَب  ،«جاع الدينُش  د باَب قَ رْ مَ »بالعربية 

أليب  املوُت »ومعناه بالعربية:  ،«عثمن بِرْ  َمْركعمر،  بِرْ  َمْركأبو بكر،  رْ ك بِ رْ مَ »ا املشهد بالفارس تب عىل جدران هذكُ 

 اهـ «.«املوت لعثمن ،املوت لعمر ،بكر

وقد -والوقوع ف عرض رسول اّلِل بوصم عائشة باخلنا  ،ولعن الشيخني ،عقيدتم!! ل بد من تكفي الصحابة

 ..-برأها اّلِل

اغتسل ف البحر املحيط آلف  وعني، وأن الواحد من أهل السنة ليعتقدون أن أهل السنة أنجاس ال ؛عقيدتمهذه 

املرات فإنه ل خيرج عن نجاسته، ويعتقدون حتريف كتاب رب األرباب، وأن القرآن الذي بني أيدينا ليس بكتاب ربنا 

ف و -جل وعل- َل إنَم ُحرِّ .وُبدِّ  وُغيِّ

وغريهم من  زار من قبل اإليرانينييُ  -(-ل رحم اّلِل فيه مغرز إبرة-باَب شجاع الدين  )وهو َمْرَقدُ - هذا املشهد»

اد هذا املشهد بنفيس، وكانت وزارة اإلرش رأيُت  وقد -)قال(-، ى فيه األموال والتربعاتلقَ ، وتُ املتشيعني والشيعيني

رسائل ستخدم إلرسال الطبع صورة املشهد عىل كارتات تُ اإليرانية قد بارشت بتوسيعه وجتديده، وفوق ذلك قاموا ب

 واملكاتيب.

 فارقا الدنيا ومل يتوبا ومل يذكرا ما صنعا -أبا بكر وعمريعني: - إن الشيخني»قال:  روى الكليني عن أيب جعفر

 . اهـ««فعليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني -عليه السالم  -بأمري املؤمنني 

 ، ف املجلد الثامن، ف الصفحة السادسة واألربعني بعد املائتني.«الكاف روضة»عقيدتم!! جتد ذلك ف 

 . اهـ«اوكان خمنثً  ،ب بهلعَ : كان عثمن ممن يُ ايِضّ يَ فعن عل بن يونس البَ  ،وأما عثمن»

 ف املجلد الثاين، ف الصفحة الثلثني. «الرصاط املستقيم»قاله ف: 

 . اهـ««من خيانة اإن عائشة مجعت أربعني دينارً »: ِسّ فقد قال ابن رجب الرِبْ  ،عائشةوأما »
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، ومع ذلك يقول هذا الكافُر فيها هذا الكلم القبيح، وهي زوج نَ زْ ! قد برأها اّلِل، وهي أطهر من ماء املُ !ّلِل! يا

 وهي أمنا أم املؤمنني. ،نبينا

 ؟، وما وصفه؟نهم من أهلهمكِّ ويُ  دياَره ، وَمن يفتح هلم؟وَمن يأمن هلم، ؟لف هؤلءاَ ، َمن خُي !!هذه عقيديتهم

ثتهم طيلة لثال اصار وزيرً  وملَ  !؟بايعهم أمري املؤمنني الصفات فلمَ إذا كان اخللفاء الثالثة هبذه »يقول املوسوي: 

 معاذ اهلل. !أكان خيافهم؟ !مدة خالفتهم؟

، فكيف -كم قال اجلزائري-بداء يف دبره ول ُّيدأ إل بمء الرجال  اكان اخلليفة الثاّن عمر بن اخلطاب مصابً  إذاثم 

 وعرفها اجلزائري؟!عل عىل  خافيةً  كلثوم؟ أكانت إصابته هبذا الداءابنته أم  جه أمري املؤمننيإذن زو

 إىل أكثر من استعمل العقل للحظات. -)كذا يقول املوسوي(- األمرُ ل حيتاج 

لهم أولد زنا إن الناس ك»:  املجلد الثامن يف الصفحة اخلامسة والثالثني بعد املائة، قاليف الروضة يف روى الكليني

 . اهـ««أو قال بغايا ما خال شيعتنا

تع هبا ت الصدر كان قدجاءت إليه تبكي، وقالت: إن السيد  امرأةً أن  -أعني املوسوي-كَم ذكر هو  بأمارَة املُْتَعة!!

نته. قال: تاًما أن التي وضعتها هي ابفهي متأكدٌة  ،ومل تتمتع ف تلك الفرتةمحلت منه، عاًما وأهنا قبل أكثر من عرشين 

 هذا وقالت: إن ابنتها جاءت إليها فأخربتا أن السيَد قد تتَع هبا!! فوقَع عّل ابنته!! جاءت تبكي فقالت

ما خل شيعتنا!! رمتني بدائها  -أو قال: بغايا- ويأيت هذا امُلَعث ُر الضاُل ليقول: إن الناس كلهم أولُد زنا

 وانسل ت!!

 .« ..قال د  قَ رْ فعن داود بن فَ  ،أباحوا دماء أهل السنة وأمواهلم لذلك»

إْن مل ختَش عّل دينك فاخَش عّل دمك، فاخَش عّل روحك، فاخَش عّل نفسك، فاخَش عّل  وتأمل ف هذا..

 مجلًة؟! ماذا جرى للناس؟!!، فاخَش عّل )...(، أذهبَت الغيُة مالك

- ب؟اِص ما تقول يف قتل النَّ  :أليب عبد اهلل قلُت  قال: َفْرَقد   بن داود فعن وأمواهلم، السنة أهل دماء أباحوا ..»

د شهَ  يُ يف ماء لكيال هُ قَ رِ غْ أو تُ  اي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطً قِ تَّ الدم، ولكني أَ  فقال: حالُل ، -)يعني: السني(

 . اهـ«عليك فافعل
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بحار » ف املجلد الثامن عرش، ف الصفحة الثالثة والستني بعد األربعَمئة. وف: ،«وسائل الشيعة»جتده ف: 

 ، ف املجلد السابع والعرشين، ف الصفحة احلادية والثلثني بعد املائتني.«األنوار

 .سِ مْ وابعث إلينا باخلُ ق اخلميني عىل هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، علّ »

 ألقواوني وزير الرشيد اجتمع يف حبسه مجاعة من املخالفني، فأمر غلمنه طِ قْ إن عل بن يَ »قال نعمة اهلل اجلزائري: 

 . اهـ««أسقف املحبس عىل املحبوسني فمتوا كلهم وكانوا مخسمئة رجلب

 .«األنوار النعَمنية»ذكره ف: 

يف بغداد عند دخول هولكو فيها، فإنه ارتكب أكرب جمزرة عرفها التاريخ، بحيث  ب التاريخ عم جرىتُ حتدثنا كُ »

 .«..ن قتل من أهل السنةصبغ هنر دجلة باللون األمحر لكثرة مَ 

!! من أهل السنة عندما داهَم بغداد.. هذا القدر كله من أهل السنة؟!! قتلهم بدم  بارد .  قتَل مليوين نفس 

ه، وكل لقيت فيلكثرة الكتب التي أُ  األسودبغ مرة أخرى باللون وُص جلة حتى امْحَرَّ ماؤه، وسالِت الدماُء يف هنر د»

فقد كانا وزيرين للخليفة العباس، وكانا شيعيني، وكانت  يمِ قَ لْ وس وحممد بن العَ النصري الطه  :هذا بسبب الوزيرين

جتري بينهم وبني هولكو مراسالت رسية حيث َتكنا من إقناع هولكو بدخول بغداد وإسقاط اخلالفة العباسية التي 

ل السنة، أهكانا وزيرين فيها، وكانت هلم اليد الطوىل يف احلكم، ولكنهم مل يرتضيا تلك اخلالفة ألهنا تدين بمذهب 

 اهـ .«افدخل هولكو بغداد وأسقط اخلالفة العباسية، ثم ما لبثا حتى صارا وزيرين هلولكو مع أن هولكو كان وثنيً 

ضد أهل السنة، مع اليهود والنصارى ضد أهل السنة،  وحيالفوهنم الوثنينيليس عندهم مشكلة!! يتعاملون مع 

!!نة ف أهُل السومع الشيطان الرجيم ضد أهل السنة،   هم يقولون: ل إله إل اّلِل. :يقولون !!طيبون غفلة 

يرتىض عىل ابن يقطني والطوس والعلقمي، ويعترب ما قاموا به من أعظم اخلدمات اجلليلة لدين  كان اخلميني»

 .«اإلسالم

-اجلزائري يف حكم النواصب  قوُل  ، وهيجامعة يف هذا البابذا الباب بكلمة أخرية وهي شاملة وأختم ه»قال: 

أنجاس بإمجاع علمء الشيعة اإلمامية، وإهنم رش من اليهود والنصارى، وإن من  قال: إهنم كفارٌ  ،-أهل السنةأي: 

 . اهـ«عليه يف اإلمامة عالمات الناصبي تقديم غري عل  
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 ملائتني.املائتني وف السابعة بعد ا، ف املجلد الثاين، ف الصفحة السادسة بعد «األنوار النعَمنية»جتده ف: 

 :يم يلفهكذا نرى أن حكم الشيعة يف أهل السنة يتلخص »خل َص املوسوي عقيدَة الشيعة ف أهل السنة، فقال: 

أنجاس، رش من اليهود والنصارى، أولد بغايا، جيب قتلهم وأخذ ، -(عند الشيعة )يعني: أهَل السنة- أهنم كفار

ول جيوز موافقتهم يف قول أو عمل،  ،ول يف إمام ،ول يف نبي ،ل يف رب، ولتقاء معهم يف شءأمواهلم، ل يمكن ال

وجيب لعنهم وشتمهم وبالذات اجليل األول أولئك الذين أثنى اهلل عليهم يف القرآن الكريم، والذين وقفوا مع رسول اهلل 

 ..يف دعوته وجهاده -وسلمصىل اهلل عليه -

َلِوي  آلِ ملا انتهى حكُم   . اهـ« ..ما ُعرف بالثورة اإلسالمية ثرِ إِ  يف إيران عىلهَبْ

بوا الثورة وإنَم رك ،«الثورُة البائسة» :وارجع إىل موسى املوسوي ف كتابه ،فهذه مغالطة تارخيية ،مل تكن كذلكو

 .ف إيران كَم ركبها غُيهم ف غيها، ثم صاروا إىل ولية الفقيه

َلِوي آلِ  حكمُ ملا انتهى » ىل علمء ب ع، توجَّ اخلميني زمام األمورم قيام الثورة اإلسالمية وتسلّ  إِثرِ يف إيران عىل  هَبْ

 اإلمام هبذا النرص العظيم لقيام أول دولة شيعية يف العرص احلديث حيكمها الفقهاء. وهتنئةُ  الشيعة زيارةُ 

 اهـ .«اخلمينيبأكثر من غريي لعالقتي الوثيقة  اوكان واجب التهنئة يقع عل شخصيً 

من دخول اإلمام طهران إثر عودته من منفاه باريس، فرحب  -وربم أكثر-إيران بعد شهر ونصف  زرُت ف»قال: 

 ، وكانت زياريت منفردة عن زيارة وفد علمء الشيعة يف العراق.ايب كثريً 

-قال يل: سيد حسني آن األوان لتنفيذ وصايا األئمة  -)يعني: اخلميني اهلالك(- خاصة مع اإلمام ويف جلسة  

ونستحيي نساءهم، ولن نرتك  ونقتل أبناءهم -)يعني: أهَل السنة(-، سنسفك دماء النواصب -صلوات اهلل عليهم

 ؛وجه األرض عىل نة منستكون أمواهلم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة واملديمن العقاب،  ُت لِ فْ منهم يُ  اأحًد 

اس يف الصالة للن بلةً ألن هاتني املدينتني صارتا معقل الوهابيني، ول بد أن تكون كربالء أرض اهلل املباركة املقدسة، قِ 

 طويلة من أجل لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات   ،-)كذا قال( -عليهم السالم-وسنحقق بذلك حلم األئمة 

 . اهـ« تنفيذ!!إقامتها، وما بقي إل ال

له، وهلذا  ل مثيَل  حقٌد  -أهل السنة-اعلم أن حقد الشيعة عىل العامة »ثم ذكَر حسني املوسوي ملحظًة، فقال: 

 اهـ .«أجاز فقهاؤنا الكذب عىل أهل السنة وإلصاق التهم الكاذبة هبم والفرتاء عليهم ووصفهم بالقبائح
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حاقدة بناء عىل توجيهات صدرت من مراجع عليا، وصدرت  واآلن ينظر الشيعة إىل أهل السنة نظرة»قال: 

املهمة منها كاجليش واألمن  التوجيهات إىل أفراد الشيعة بوجوب التغلغل يف أجهزة الدولة ومؤسساهتا وبخاصة  

 اهـ .«عن صفوف احلزب املهمة فضاًل  املسائلواملخابرات وغريها من 

الصفر إلعالن اجلهاد والنقضاض عىل أهل السنة، حيث يتصور ساعة  -بفارغ الصرب-وينتظر اجلميع » قال:

 اهـ .«حجاب وراءمن ، ونسوا أن الذي يدفعهم إىل هذا أناس يعملون ألهل البيت مون خدمةً قد  عموم الشيعة أهنم يُ 

 حب باَب  ممتدين ف أرض الكنانة، ويدخلون عّل أهل السنة من يتغلغلون اآلنهذه بعُض عقائد أولئك الذين 

 .-صّل اّلِل عليه وآله وسلم-رسول اّلِل  بيَت  آل

عينه  ن هلم ف الوقتوُيزي   ،يبة، وف كثي  منهم غفلة، وليس عندهم وعي بمؤامرات أعدائهمواملرصيون فيهم طَ 

ث عن البلء  حدِّ
، ول حول ول قوة إل باّلِل، وصّل اّلِل وسلم  إذ َطم   ما عليه أعداؤهم، فحينئذ  وعن اخلراب إذ َعم 

 عّل نبينا ُممد  وعّل آله وأصحابه أمجعني.

 اخلطبة الثانية:

احلمُد ّلِل رب العاملني، وأشهد أل إله إل اّلِل وحده ل ُشيك له هو يتوىل الصاحلني، وأشهُد أن ُممًدا عبده 

 صلًة وسلًما دائمني متلزمني إىل يوم الدين. -صّل اّلِل عليه وآله وسلم-ورسوله 

 أما بعُد:

 عليه وآله صّل اّلِل-عّل أثر رسول اّلِل  ، والقرصر أنه ل فلح ول نجاة إل باتباع منهاج النبوةفمن الثابت املقر  

-ق النارية كَم قال الرسول رَ ، َمن مل يلزم هذا فهو من أهل الضلل ومن الفَ -ريض اّلِل عنهم-وأثر أصحابه  -وسلم

 ..-صّل اّلِل عليه وآله وسلم

رون أهل البدع خاصًة إذا كانت املناظرُة ف مكان عام ناظَ من مقررات أهل السنة عّل منهاج النبوة أهنم ل يُ و

 .خطافة، والقلوُب ضعيفة والشبهاتوهلم شبهات، كاجلرب البدع  يشهدها َمن ل يعي ول يدرك، وأهُل 

ألنه ف النهاية ُمسوٌب عّل أهل السنة، َقواَرير؛ أهل السنة ولو كان من أهل السنة من  جيوُز ألحد  من فلوعليه 

 خبيث، ثم يطرحه رافضٌّ  ؛أرًضا ُح السلفيني ثم ُيطرَ  عّل َب كأن خيرج الرجل ليس من أهل السنة ول من السلفيني حُيَس 
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وأن  من خي، أولئكليس عند بأنه  ملساكني من أهل السنة من العوام اس عّلب  ! وُيلَ !ةج  ما عندكم من ُح  :ُيقال بعد ذلك

 هي أكرب من هذا؟!!خديعة   أي   ..ة عند أولئك الروافض األُشاراخلي واحلج

صّل اّلِل عليه -الدنيا، تكلم فيها الشيعُة كثًيا، وشنعوا فيها كثًيا عّل أصحاب النبي  ُأقيمْت ألجلها هناك قضيةٌ 

 ..من أرض خيرب -صّل اّلِل عليه وسلم-وهي أرٌض للنبي  ،«َفَدكقضيُة »، وهي -وآله وسلم

إليها وحاصها، انقسمت عّل قسمني: عّل قسم  ُفتح عنوًة وعّل  -صّل اّلِل عليه وسلم-إن خيرب ملا جاء النبي 

يها عّل أهنم اليهوَد عل -ه وسلمصّل اّلِل علي-النبي  َح أرٌض صالَ َفَدك، َفَفَدك: قسم  ُفتح صلًحا، الذي ُفتح صلًحا فيه 

 ..- عليه وسلماّلِل صّل-تكون للنبي  َفَدك ةَ ل  غَ  ، فنصُف -صّل اّلِل عليه وسلم-تها للنبي ل  يزرعوهنا ويعطون نصف غَ 

صّل -ُتطالَب بمياثها من النبي  -ريض اّلِل عنها-جاءت فاطمة  -صّل اّلِل عليه وسلم-بعد أن ُتوف الرسول 

ْت كان خليفَة املسلمني وكانت هي تعتقد خلفته وإمامته، فذهب ،-ريض اّلِل عنه-، فذهبْت إىل أي بكر -اّلِل عليه وسلم

 .-صّل اّلِل عليه وسلم-وأن يعطيها مياثها من النبي  فدك،إليه وطلبْت منه أن يعطيها 

ناه فهو ما ترك ُنوَرث،ل »يقول:  -صّل اّلِل عليه وسلم-: إين سمعُت النبي -ريض اّلِل عنه-قال هلا أبو بكر ف

 وَل اّلِلرسسمعُت  -ريض اّلِل عنها- لفاطمة -عليهاّلِل  رضوان-قال أبو بكر  .. هذا احلديث متفق عّل صحته«صدقة

 .«صدقة فهو تركناه ما ُنوَرث، ل»يقول:  -صّل اّلِل عليه وسلم-

ّل اّلِل عليه ص-وعندك رسول اّلِل  ،بمياثهاطالبك تُ  -ريض اّلِل عنها-فاطمة  يا أبا بكر عندكَ  :قلنا ألي بكر لو

 َمن؟ يعُ طَ تُ . «ثل ُنورَ »يقول لك:  -وسلم

 .-وسلموآله صّل اّلِل عليه -النبي  أطيعُ  :-لوكذا كل مسلم سيقو ،ريض اّلِل عنه-سيقول أبو بكر 

 !؟-ريض اّلِل عنها- فاطمةَ  يعُ طَ ٌن، أل تُ َس َح 

عصوٌم ، فهو م-صّل اّلِل عليه وسلم-: أطيعها لو مل يكن عندي أمٌر من النبي -ريض اّلِل عنه-سيقول أبو بكر 

 فهو تركناه ما ُنوَرث، ل»قال: ف، -وهو املعصوم-أمرين  -صّل اّلِل عليه وسلم-وفاطمُة غي معصومة، والنبي 

 .-صّل اّلِل عليه وسلم-فاسألوا أصحاَب الرسول  ،وإن أحببتم ومل تصدقوين .«صدقة

، بل رواه أبو عبيدة، وعمر، والعباس، والزبي،  «صدقة تركناه ما ُنوَرث، ل»فهذا احلديث:  مل ينفرد به أبو بكر 

 .«صدقة فهو تركناه ما ُنوَرث، ل» -صّل اّلِل عليه وآله وسلم-وطلحة، ورواه عيل عن النبي 
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: ماذا أصنُع وعندي هذا احلديث عن الرسول  ُل وعندي قو -اّلِل عليه وآله وسلمصّل -فيقول أبو بكر حينئذ 

 فاطمة؟!

ر رسول اّلِل  م قوَل النبي عّل قول كل أح -صّل اّلِل عليه وآله وسلم-ل شك أن َمن كان خيشى اّلِل ويقدِّ ، سيقدِّ د 

: ل أستطيع أن أعطيَك شيًئا، قال يل رسول اّلِل   فهو ركناهت ما ُنوَرث، ل»: -صّل اّلِل عليه وسلم-فيقول هلا حينئذ 

 .«صدقة

لو كان له -رسول اّلِل  اآلن مياَث  عَ وزِّ ومل تأخذ مياثها، فلنُ  -ريض اّلِل عنها-فرجعت فاطمة  ،قال هلا ذلك

 ؟-صّل اّلِل عليه وسلم-، َمن الذي يرث النبي -مياث سوى العلم

 .يرثه ثلثة: يرثه فاطمة، ويرثه أزواجه، ويرثه عمه العباس

ف  كنيشرت -صّل اّلِل عليه وسلم-؛ ألهنا فرٌع واَرٌث وهي أنثى، وأزواج النبي فلها نصٌف ما تركَ  ؛فأما فاطمة

 يًبا.تعصفيأخذ الباقي  -صّل اّلِل عليه وسلم-ن؛ لوجود الفرع الواَرث وهي فاطمة، وأما العباس عم النبي مُ الث  

 وملْ  يأَت  ملْ  ملَ  !!لعباس؟أين ا.. وبفاطمة ، إذن فليست القضية خاصةً -صّل اّلِل عليه وسلم-هذا هو إرث النبي 

يأتني ويطالبن  ملْ  ملَ  -صّل اّلِل عليه وسلم-وأين أزواج رسول اّلِل  ؟!!-صّل اّلِل عليه وسلم-يطالب بمياثه من النبي 

 ؟!! مل يكن يشٌء من ذلك.-صّل اّلِل عليه وآله وسلم-بإرثهن من النبي 

، ؟!![٢1]النمل:  ﴾َوَوِرَث ُسَلْيَمُن َداُوودَ ﴿: -جل وعل-ا من املياث وقد قال اّلِل وهَن مُ رَ قد يقول قائل: حَتْ 

[. 1]مريم:  ﴾َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب ﴿ :أنه قال عن حييى ملا طلب الولد -عليه السلم-وكذلك قال عن زكريا 

يُة إذا أبو بكر وتلك آيٌة، واآل فهذا احلديث يقوله، «صدقة فهو تركناه ما ُنوَرث، ل»وأنتم تقولون: نحن معاُش األنبياء 

 عّل احلديث، فَم تقولون؟ مةٌ مقد   عارضت احلديث فاآليةُ 

 .نقول: ليس األمُر كَم قلَت 

 ؟!تعنًتا :إذا قال الشيعةو

-يبإن كان هلا نص-ذلك أرضاها ومن رسول اّلِل،  نصيبها ، وما يضينا لو أخذت فاطمةُ اقلنا: ل واّلِل ليس تعنتً 

-ة التي بني أهل السنة وفاطمة بنت رسول اّلِل؟!! وما الذي يضي أهل السنة لو أخذت فاطمة مياثها ، ما هي العداو

 !؟-لو كان هلا مياث
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 !!-ت لألبعدين عقوٌل كان إنْ - روها، ل نريد منكم أكثَر من ذلكوتدب اقرءوا اآلياَت  ولكنْ 

، واآلياُت قبلها [1]مريم:  ﴾ِمْن آِل َيْعُقوَب  َيِرُثنِي َوَيِرُث ﴿يقول عن زكريا أنه قال:  -عز وجل-اّلِل إن 

ا  *كهيعص ﴿ ُه نَِداًء َخِفيًّا  *ِذْكُر َرمْحَِت َرب َك َعْبَدُه َزَكِريَّ ْأُس  *إِْذ َناَدى َربَّ َقاَل َرب  إِّن  َوَهَن اْلَعْظُم ِمن ي َواْشَتَعَل الرَّ

َك َرب  َشِقيًّا 
ي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا  *َشْيًبا َومَلْ َأُكْن بُِدَعائِ

ِرُثنِي يَ  *َوإِّن  ِخْفُت املََْوايِلَ ِمْن َوَرائِ

 [.1-٢]مريم:  «وَب َواْجَعْلُه َرب  َرِضيًّاَوَيِرُث ِمْن آِل َيْعقُ 

 !سياُق اآلياَت ف وراثة املال؟!هل 

ُل فقًيا، كان نجاًرا، فَم املا -عليه السلم-الذي كان عند زكريا؟! كان زكريا ما املال  ..فلنقرأ ف كتب السية

 الذي عنده حتى يطلَب واَرًثا له؟!!

 أين الصدقة ف سبيل اّلِل؟! وأين البذل؟!وصاحلًا يسأُل اّلِلَ الولد ليَث عنه املال؟!!  ثم هل ُيعَقل أن رجًل 

؟!! أْن يسأَل اّلِلَ يطلُب ولًدا ليثه، يعني ليَث ماَله؟!!  ، فكيف تقبلونه من نبيٍّ كريم  هذا ل ُيقَبل من رجل  صالح 

 الولد. ألي يشء؟ حتى يرَث أمواله!!

 ؟![1: مريم﴾ ]َيْعُقوَب  آلِ  ِمنْ  َوَيِرُث  َيِرُثنِي﴿ماذا تقول ف قوله: 

 اُت مئ :إن مل نقل السنني!! عرشاُت  مئاُت  قوب وزكريا من اآلباء واألجداد؟!كم بني يع يعقوب؟!!يرُث من آل 

 
َ
، يا ويعقوبزكرموسى بني زكريا ويعقوب، أيوب بني زكريا ويعقوب، داود وسليَمن بني  :بني زكريا ويعقوب اآلباء

يونس بني زكريا ويعقوب، يوسف بني زكريا ويعقوب، كل أنبياء بني إرسائيل تقريًبا بني زكريا ويعقوب، فزكريا يمثل 

عيسى، انتهت النبوة، ويعقوب هو إرسائيل، كل أنبياء بني إرسائيل هم بني  ،حييى ،زكريا ..ي إرسائيلآخر أنبياء بن

 زكريا ويعقوب.

 ِمنْ  َوَيِرُث  َيِرُثنِي﴿ !ل نتكلم اآلن عن مجيع األنبياء وإنَم عن أنبياء بني إرسائيل، كم سيكون نصيب هذا الولد؟

 !كم يبلغون؟ !وكم الذين سيحجبونه عن املياث؟ .[1: مريم﴾ ]َيْعُقوَب  آلِ 

 !!هذا كلٌم ل ُيعَقل
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 -تعاىلك وتبار-يرث الدعوة إىل اّلِل  ،احلقيقي مياث النبوة مياث النبوة، واملياُث  أرادَ  !إذن ماذا أراد زكريا؟

ُثو: »-صّل اّلِل عليه وسلم-يرث العلم، قال النبي  ا ا إِنَّ اأْلَْنبَِياَء مَلْ ُيَور  ُثوا اْلِعْلمَ ِدينَاًرا َوَل ِدْرمَهً َم َورَّ ا ما أراده هذ. «َوإِنَّ

 .-عليه السلم-زكريا 

احلكمة،  َوَرَث النبوة،  َوَرَث  ،العلم َوَرَث  !ماذا؟ َث رَ وَ  [.٢1 :النمل﴾ ]َداُوودَ  ُسَلْيَمنُ  َوَوِرَث ﴿وأما قوله تعاىل: 

 .املال َث رَ ، ومل يَ -العاملنيرب -كل هذا مع الدعوة إىل اّلِل  َوَرَث 

ما فائدُة ذكره؟!! من الطبعي أن الولَد يرُث ماَل أبيه، هذا أمٌر طبعي، فلَمذا ُيذكر ف القرآن وهو  ..لو كان ماًل 

 ؟!!بدهي

ارجعوا كم كان لداود من األبناء؟ . [٢1: النمل﴾ ]َداُوودَ  ُسَلْيَمنُ  َوَوِرَث ﴿إن الذي ُذكر ف القرآن أمٌر ذو أمهية 

ي ة وسبعَمئةزوجة،  ثلُثَمئةعّل املشهور كانت له  إىل سية داود، داودُ  ه كروا لداود أولٌد ُكُثر، أل يرث، ذَ -َأَمة :أي- رُسِّ

 .إل سليَمن؟!! هذا ل يمكن أن يكون

 !!هل أخذوا املال هلم؟ !بكر وعمر وعثَمن؟ أي ولنفرض أنه ورثه، ما شأنُ 

 ! هلوها؟ما اخلطيئة التي ارتكب !، ما ذنبهم؟-صّل اّلِل عليه وسلم-يت كَم كان يفعل النبي كانوا يعطونه آلل الب

 فلَمذا ُيلمون؟!! !!هل استدخلها عثَمن؟ !!هل استدخلها عمر؟اَْسَتْدَخَل َفَدَك له؟!! أبو بكر 

ان خائنًا فهل كَفَدك، د رُ ومل يَ  -عنه ريض اّلِل-فإن علًيا كان ف اخللفة  !ملاذا مل يردها عيلٌّ إىل الورثة؟ :يشٌء آخرٌ 

 ؟!!-كان َمن سبقه كَم-ا أيًض 

ثها َمن يرثها؟ ير ..، نصيبها هو النصف، ماتت فاطمة-ريض اّلِل عنها-كانت إرًثا لفاطمة َفَدك م بأن سلِّ فلنُ 

 ا.أولدها وزوجه

يه صّل اّلِل عل-وف النبي تُ قد . ب وأم كلثوم، ويرثها زوجها عيلَمن أولدها؟ أربعة: احلسن واحلسني وزين

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، فربع املياث  ،َم بقي من الورثة إل األولد والزوجةف اوفيت أمهوتُ  -وسلم

َكرِ ﴿ألولد فاطمة  -مياث فاطمة-لعيل، وبقية املياث   .[٢٢ :النساء]﴾ اأْلُْنَثَينْيِ  َحظ   ِمْثُل  لِلذَّ

ا وإذا مر ظاملً ا وإذا كان علورثة فاطمة، مل ُيعطها ألولد فاطمة، إذا كان أبو بكر  ظاملً  َفَدكَ عيلٌّ ف خلفته مل يعَط 

يعطها  ألهلها: أبو بكر مل فدكفلم يرد فدك إىل َمن يستحقها، فعيلٌّ كان ظاملًا كذلك!! كلهم مل ُيعطوا  ؛كان عثَمن ظاملًا
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رسُح ين، فلَمذا مل يعطها ألهله؟ فهذا أيًضا ألهلها، وعيل مل يعطها ألهلهألهلها، وعمر مل يعطها ألهلها، وعثَمن مل يعطها 

 .-عنها تبارك وتعاىلريض اّلِل -فيها حق  اهذا عّل فرض أنه كان هل .عنه -تعاىلريض اّلِل -عّل عيل 

ف دينه  -رب العاملني-وأن يتقوا اّلِل  ،عّل أهل السنة أن حيذروا ولكنْ  تطويل كلم، اج إىلفاألمُر كَم ترى ل حيت

 ..، فإن مل خيافوا عّل دينهم فليخافوا عّل دمائهم-جل وعل-

، ليس هلم من  وأنتم خبيون بَم صنع الروافض بأهل السنة ف العراق بعد الغزو الكافر، ل خيفى هذا عّل أحد 

 ولَ ف أالسنة، احذروا يا أهَل السنة، واحذروا خيانَة َمن كان منتسًبا إىل السنة منهم، فإهنم خيونونكم  عدو سوى أهل

 .-ل بل من الرضوريات-أمر  من احلاجيات 

سنة إذا أراَد بأهل ال -رب العاملني-ألرضُع إىل اّلِل  هو الدين، فإذا خانوكم ف الدين فَمذا تنتظرون بعد؟!! إين

قبضنا إليه غي فاتنني ول مفتونني ول مغيين ول مبدلني ول خزايا ول ُمزونني، وصّل اّلِل وسلم عّل نبينا فتنًة أن ي

 ُممد  وعّل آله وأصحابه أمجعني.
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